
Stadgar 

 

för 

 

Föreningen NordBi 

 
1. 

Föreningens namn är Föreningen NordBi. Föreningens verksamhetsområde är Sverige. 

 

2. 

Medlemskap i föreningen vinnes genom erläggande av den medlemsavgift stämman fastställt. 

 

3. 

Föreningens målsättning är att bevara och förbättra det nordiska biet, Apis mellifera mellifera. 

Bevarandearbetet kan bedrivas i samarbete med organisationer i Sverige och i andra länder. 

 

4. 

Föreningens högsta beslutande organ är stämman, som består av de fysiska personer som är 

medlemmar i föreningen. 

Vid stämman har varje medlem en röst. Rösträtt må utövas av endast personligen närvarande 

medlem. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. 

Val ska ske med slutna sedlar när någon närvarande medlem yrkar det. 

 

5. 

Ordinarie stämma hålls före mars månads utgång minst vart annat år. Tid och plats för 

stämman bestäms av styrelsen. 

Kallelse till stämman skall ske senast 3 veckor i förväg. 

 

Vid ordinarie stämma skall förekomma: 

a) val av ordförande och sekreterare vid stämman, 

b) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, 

c) fråga om stämman blivit behörigen utlyst, 

d) styrelsens verksamhetsberättelse, 

e) revisorernas berättelse, 

f) fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning, 

g) beslut om antalet styrelseledamöter, 

h) val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen, 

i) val av övriga styrelseledamöter, 

j) val av två revisorer och en revisorssuppleant, 

k) val av valberedning 

l) ärenden som styrelsen förelägger stämman, 

m) ärenden som medlemmar förelägger stämman, 

n) ordet är fritt 

 

Medlem som vill förelägga stämman ärenden eller förslag, ska inge dessa senast två veckor 

före stämman. Förslag som avser ändringar av dessa stadgar ska inges senast 15 januari 



stämmoåret. Förslag som inkommer för sent kan bli föremål för överläggning min inte 

föranleda beslut. 

 

Extra stämma hålls när ordinarie stämma eller styrelsen beslutar det. Också revisorerna har 

rätt att begära extrastämma. Dessutom ska extrastämma hållas då minst en tiondel av 

föreningens medlemmar yrkar detta. Tid och plats bestäms av styrelsen. 

 

6. 

Styrelsen är, då stämman inte är samlad, föreningens beslutande organ. Styrelsen består av det 

udda antal ledamöter som stämman beslutar. Stämman kan ge styrelsen rätt att adjungera 

ytterligare ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga 

funktionärer. 

Val av styrelseledamöter gäller för två år. Avgående ledamot kan återväljas. 

 

7. 

Styrelsen sammanträder mist två gånger per år, varav det ena kan vara telefonmöte, på 

kallelse av ordföranden, vid dennes förhinder av vice ordföranden, eller då tre ledamöter 

påkallar det. Styrelsen har beslutanderätt när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid 

lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

8. 

Styrelsen företräds av ordföranden eller av den styrelsen utser. 

 

9. 

Styrelsen ska föra räkenskaper, som vederbörligen avslutade för kalenderåret tillsammans 

med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari 

för granskning. 

Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast 20 februari. 

 

10. 

Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av ordinarie stämma med minst två 

tredjedels majoritet. 

 

11. 

Föreningen kan upplösas genom beslut, som fattas med minst två tredjedels majoritet på två 

med minst sex månaders mellanrum på varandra följande stämmor, varav minst en är 

ordinarie stämma. 

Upplöses föreningen eller upphör verksamheten på annat sätt, tillfaller dess behållna 

tillgångar Sveriges Biodlares Riksförbund, att användas uteslutande till bevarande och 

förbättrande av det nordiska biet. 

 

Dessa stadgar för Föreningen NordBi beslutades av interimstyrelsen 1997 02 21 och antogs av 

ordinarie stämma 1998 03 14. 


